
 

 

« اهلل الرحمن الرحیم و  هب نستعینبسم»  

  98-97تحصيلی اول نیمسال ژپوهشیتقويم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان عنوان

 18/07/97 طالب هب زمان انتخاب موضوع   اطالع رسانی

کان انتخاب موضوعات توسط طالب  30/08/97الی 20/07/97 ام

ری تحقیقات  15/09/97 الی 01/09/97 زمان بارگذا

کان  ری ام  20/09/97الی 16/09/97 مرهکسر ن  با  تحقیقات   بارگذا

 03/10/97الی  21/09/97 زمان ارزیابی اساتيد

 10/10/97 اعالم نمرات رد  ساماهن 

 13/10/97الی  11/10/97 مهلت اعتراض

 20/10/97الی 14/10/97 ارزیابی نهایی اساتيد

 23/10/97 هب طالب  اعالم نهایی نمرات

 23/10/97 کینس اعالم  اتمام فرآیند تحقیقات  جهت 



 

 

 

 گرایش تفسیر و علوم قرآن -دروس تحقیقی مقطع سطح سه

 98-97نیمسال اول  

 

 

 

 

 استاد حق اعتراض
وضعیت 

 کالس

 فعالیت حضور
بارم 
 تحقیق

 کد درس
دروس تحقیقی 
گرایش تفسیر و 

 علوم قرآن
 ردیف

 کارعملی تکلیف کالسی

درصد 50کمتر از  محسنی خ.  ( 1علوم قرآن) 3021215 3 - - - -   1 

قانعیعلی  آ. -  3021230 - - 9 1 بر خط 
آشنایی با مبانی و 

  ( 3قرآن ) قواعد
2 

قابشیمنصور  آ. -  3  ( 1بالغت ) 3021106 - - 9 1 بر خط 

درصد 50کمتر از  محسنی خ.  ( 4علوم قرآن) 3021218 3 - - - -   4 

درصد 50ر از کمت  
محمد حسین  آ.

 افشاری
( 4تفسیر موضوعی ) 3021207 3 - - - -  5 

درصد 50کمتر از  محسنی خ.  ( 3تفسیر موضوعی ) 3021206 3 - - - -   6 

درصد 40کمتر از   
جمال الدین  آ.

 سلیمانی کیاسری
2302110 - 7 4 1 بر خط  

متون عربی 

  (1معاصر)
7 

درصد 50کمتر از   
آ. محمد حسین 

 افشاری
( 5تفسیر موضوعی ) 3021208 3 - - - -  8 

درصد 50کمتر از   
آ. محمد حسین 

 افشاری
( 6تفسیر موضوعی ) 3021237 3 - - - -  9 



 

 

 

    توضیحاتی درباره  دروس دارای کالس بر خط  

  

 

 به انجام نمره  9ین بارم . از اگرفته شده استنمره در نظر  10بارم پژوهشی این درس  :3 آشنایی با مبانی و قواعد قرآن

 ثبت خواهد شد.در کالس نمره برای حضور  1و   نمره ای 3سه تکلیف 

 برای انجام سه تکلیف  نمره 9. از این بارم می باشد نمره 10بارم پژوهشی درس بالغت کاربردی یک  :1 کاربردی  بالغت

 خواهد بود. کالسینمره برای حضور  1 و نمره ای 3

 خص شده به متن مش ترجمه) نمره برای 7نمره  می باشد. از این بارم  12بارم پژوهشی این درس  :1متون عربی معاصر

این  ضور در جلسات کارگاهیحیک نمره باقی مانده نیز برای  ونمره ای  2نمره برای دو تکلیف  4 تحقیق پایان ترم، (عنوان

 در نظر گرفته شده است.  درس

 

 توجه: 

مان انتخاب موضوع را به روز فرصت دارند. خواهشمندیم ز 40عزیز برای انتخاب موضوع تحقیق، از ابتدای ترم به مدتطالب  -1

ییر موضوع اچار به تغی که نتأخیر نیندازند و حتی االمکان در اولین فرصت موضوع تحقیق خود را انتخاب نمایند تا در صورت

بر انتخاب  حقیق مترتبری تذاباشند. همچنین الزم به ذکر است که ارائه و بارگ داشته را شدند، فرصت کافی برای این فرایند

ت خواهند نیز از دس یق رااری تحقذموضوع تحقیق خواهد بود، از همین رو در صورت عدم موفقیت در انتخاب موضوع امکان بارگ

 داد.

 ز بارم درساک نمره یاه ها الزامی است و حضور در کارگ، برای تمامی دروسی که کالس کارگاهی در نظر گرفته شده است -2

 درصد جلسات کارگاهی خواهد بود. 60حضور طلبه در  به مشروط

شاهده مر آن قابل کلیف دت که هم نوع تکلیف و هم زمان انجام ،اری می شودذدرس بارگ ، ذیل هرنیز جدول تکالیف ایستگاهی -3

نوع و  س مذکور ازه آدرببا مراجعه  ،یادآوری می شود. طالب گرامی موظف هستند ،از طریق اطالعیه ها زمان تکالیف است و

اری ذال و بارگت زمان ارسذکر اسد. الزم به تاری نماینذمقرر انجام داده و بارگزمان ارائه تکالیف مطلع و تکالیف را در موعد 

مت لیف در قساکت ارسال زاارسال تکالیف دقت الزم را مبذول داشته و  هنگامدر تکالیف به هیچ وجه قابل تمدید نیست. پس 

 برای هر تکلیف اطمینان حاصل بفرمایید.تعیین شده 

فقط برای  هش آن ها،برای بارم تحقیق در نظر گرفته شده است. از همین رو دروسی که بارم پژو صرفادروس حق اعتراض  -4

ق اعتراض حن شده، . در باقی دروس طبق درصدی که در جدول بیاند داشتنخواهتکالیف در نظر گرفته شده، حق اعتراض 

 فعال خواهد بود.

 

 

 



 

 

 گرایش تاریخ اسالم -دروس تحقیقی مقطع سطح سه

 98-97نیمسال اول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد حق اعتراض
وضعیت 

 کالس

 فعالیت حضور
بارم 
 تحقیق

 کد درس
دروس تحقیقی 
گرایش تاریخ 

 اسالم
 ردیف

 کارعملی تکلیف کالسی

درصد 04کمتر از   
محمد  آ.

 حسین عالمه
 1  تجزیه وترکیب 3051101 - 5 4 1 برخط

درصد 50کمتر از  علی درزی آ.   - - - - 3 3051810 
تاریخ اهل بیت ع 

(1)  
2 

درصد 04کمتر از   

جمال الدین  آ.
سلیمانی 
 کیاسری 

 3051103 - 7 4 1 برخط
متون تخصصی 

  عربی
3 

درصد 50کمتر از   3051813 3 - - - - آ.علی درزی 
تاریخ اهل بیت ع 

(4 )  
4 

درصد 04کمتر از  هاشمی خ.   5  (1زبان انگلیسی) 3052101 - 5 2 1 برخط 

درصد 50کمتر از   
آ.مهدی 
 مستقیمی

 6 تاریخ عصر غیبت 3051819 3 - - - -

درصد 50کمتر از   
آ.مهدی 
 مستقیمی

- - - - 3 3051828 
های فکری جنبش 

 و دینی معاصر
7 



 

 

 

   دارای کالس بر خطدروس  دربارهتوضیحاتی  

  

  :ره برای تحقیق پایان ترم نم 5پژوهشی در نظر گرفته شده است. از این بارم 10با بارم  درس تجزیه و ترکیبتجزیه و ترکیب

 ، لحاظ شده است.نمره برای حضور کالسی 1نمره ای و  2دو تکلیف  نمره برای انجام 4)تجزیه و ترکیب متن منتخب(، 

 :خص شده به عنوان شمتن مترجمه نمره برای  7می باشد. از این بارم نمره  12بارم پژوهشی این درس  متون تخصصی عربی

 .رفته شده استدر نظر گ ی،کالسحضور و یک نمره ی باقی مانده نیز برای نمره ای  2نمره برای دو تکلیف  4تحقیق پایان ترم، 

 م )ترجمه ی متن معین ایان ترنمره برای تحقیق پ 5نمره ی پژوهشی است. از این بارم  8دارای  درس زبان :1زبان انگلیسی

 نمره برای حضور کالسی می باشد. 1یف این درس و نمره برای تکل 2شده(، 

 

 توجه: 

ان انتخاب موضوع را به روز فرصت دارند. خواهشمندیم زم 40طالب عزیز برای انتخاب موضوع تحقیق، از ابتدای ترم به مدت -1

ییر موضوع شدند، چار به تغکه نا تأخیر نیندازند و حتی االمکان در اولین فرصت موضوع تحقیق خود را انتخاب نمایند تا در صورتی

خاب موضوع تب بر انتق متریری تحقذداشته باشند. همچنین الزم به ذکر است که ارائه و بارگ را فرصت کافی برای این فرایند

 داد. ست خواهنددیز از ناری تحقیق را ذتحقیق خواهد بود، از همین رو در صورت عدم موفقیت در انتخاب موضوع امکان بارگ

رس داز بارم  ک نمرهبرای تمامی دروسی که کالس کارگاهی در نظر گرفته شده است، حضور در کارگاه ها الزامی است و ی -2

 درصد جلسات کارگاهی خواهد بود. 60لبه در به حضور ط شروطم

مشاهده  ر آن قابلکلیف داری می شود، که هم نوع تکلیف و هم زمان انجام تذجدول تکالیف ایستگاهی نیز، ذیل هر درس بارگ -3

نوع و  مذکور از ه آدرسباست و از طریق اطالعیه ها زمان تکالیف، یادآوری می شود. طالب گرامی موظف هستند، با مراجعه 

 اری تکالیفذال و بارگزمان ارس کر استاری نمایند. الزم به ذذزمان ارائه تکالیف مطلع و تکالیف را در موعد مقرر انجام داده و بارگ

یین شده ر قسمت تعکالیف دت ارسال ارسال تکالیف دقت الزم را مبذول داشته و از هنگامبه هیچ وجه قابل تمدید نیست. پس در 

 اطمینان حاصل بفرمایید.برای هر تکلیف 

ی ، فقط براش آن هابرای بارم تحقیق در نظر گرفته شده است. از همین رو دروسی که بارم پژوه صرفاحق اعتراض دروس  -4

واهد اض فعال خق اعترحتکالیف در نظر گرفته شده، حق اعتراض ندارند. در باقی دروس طبق درصدی که در جدول بیان شده، 

 بود.

 

 

 

 

 



 

 

 فقه و اصولگرایش  -دروس تحقیقی مقطع سطح سه

 98-97نیمسال اول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد حق اعتراض
وضعیت 

 کالس

 فعالیت حضور
بارم 
 تحقیق

 کد درس
دروس تحقیقی 
گرایش فقه و 

 اصول
 ردیف

 کارعملی تکلیف کالسی

درصد 50کمتر از   
آ. مهدی 
 محقق فر

 4 - 5 1 برخط
3012209 
3012201 

 روش تحقیق

 پیشرفته
1 

درصد 50کمتر از   
آ. محمد هادی 

 فاضل
- - - - 3 

3011328 
3011312 

2قواعد فقهیه  2 

درصد 50کمتر از   
آ. مهدی 

 عطارکاشانی
 3 کارورزی 3012203 13 - 6 1 برخط

درصد 50کمتر از   

جمال الدین  آ.
سلیمانی 
 کیاسری

2عربی معاصر  3011103 - 7 4 1 برخط  4 

درصد 50کمتر از  فرخندهخ.   3اصول فقه 3011403 3 - - - -   5 



 

 

   دارای کالس بر خطدروس  دربارهتوضیحاتی  

  

  :5ی تحقیق پایان ترم، برانمره  4. از این بارم پژوهشی در نظر گرفته شده استنمره  10با این درس روش تحقیق پیشرفته 

 می باشد.یک نمره ی باقی مانده نیز برای  حضور در جلسات کارگاهی  تکالیف ونمره برای 

 :یک نمره  تکالیف ونمره برای  6تحقیق پایان ترم، نمره برای  13نمره  می باشد. از این بارم  20بارم پژوهشی این درس کارورزی

 کالسی در نظر گرفته شده است.باقی مانده نیز برای  حضور 

 تحقیق  (به عنوانخص شده )ترجمه متن مش نمره برای 7نمره  می باشد. از این بارم  12شی این درس بارم پژوه :2عربی معاصر

گاهی جلسات کاردرصد  60 در تکالیف و یک نمره ی باقی مانده نیز برای شرکتنمره برای  4پایان ترم در نظر گرفته شده است و 

 خواهد بود.

 توجه: 

مان انتخاب موضوع را به زروز فرصت دارند. خواهشمندیم  40از ابتدای ترم به مدتطالب عزیز برای انتخاب موضوع تحقیق،  -1

غییر موضوع تناچار به  تی کهتأخیر نیندازند و حتی االمکان در اولین فرصت موضوع تحقیق خود را انتخاب نمایند تا در صور

بر انتخاب  حقیق مترتباری تذگکه ارائه و بار داشته باشند. همچنین الزم به ذکر استرا شدند، فرصت کافی برای این فرایند 

ست ا نیز از درقیق اری تحذموضوع تحقیق خواهد بود، از همین رو در صورت عدم موفقیت در انتخاب موضوع امکان بارگ

 خواهند داد.

م درس بارمره از یک ن برای تمامی دروسی که کالس کارگاهی در نظر گرفته شده است، حضور در کارگاه ها الزامی است و -2

 درصد جلسات کارگاهی خواهد بود. 60به حضور طلبه در  مشروط

است  ابل مشاهدهقر آن داری می شود؛ هم نوع تکلیف و هم زمان انجام تکلیف ذجدول تکالیف ایستگاهی، ذیل هر درس بارگ -3

ور از نوع و ه آدرس مذکجعه بو از طریق اطالعیه ها نیز زمان تکالیف، یادآوری خواهد شد. طالب گرامی موظف هستند، با مرا

اری ذسال و بارگست زمان اراذکر  اری نمایند. الزم بهذزمان ارائه تکالیف مطلع و تکالیف را در موعد مقرر انجام داده و بارگ

در قسمت  سال تکالیفاز ار ارسال تکالیف دقت الزم را مبذول داشته و هنگامتکالیف به هیچ وجه قابل تمدید نیست. پس در 

 ین شده برای هر تکلیف اطمینان حاصل بفرمایید.تعی

رای ها، فقط ب وهش آنبرای بارم تحقیق در نظر گرفته شده است. از همین رو دروسی که بارم پژ صرفاحق اعتراض دروس  -4

ض ، حق اعتراان شدهدر باقی دروس طبق درصدی که در جدول بی نخواهند داشت.تکالیف در نظر گرفته شده، حق اعتراض 

 خواهد بود. فعال

 

 

 

 

 



 

 

  دروس تحقیقی مقطع سطح دو

 98-97نیمسال اول 

 

 

 

 

 

 استاد حق اعتراض
وضعیت 

 کالس

 فعالیت حضور
بارم 
 تحقیق

 کد درس
دروس تحقیقی 

 سطح دو
 ردیف

 کارعملی تکلیف کالسی

 50کمتر از 

 درصد
 2 - - - - خ. موسوی نیا

1021626 
1021624 
1021601 
1021632 

عقاید 

1استداللی  
1 

 40کمتر از 

 درصد

آ.داوود فائزی 
 نسب

1عربی معاصر  1021143 - 5 4 1 برخط  2 

 50کمتر از 

 درصد
 1021110 - 3 - 1 برخط آ.علی آرامی

تجزیه و 

1ترکیب   
3 

 50کمتر از 

 درصد
 1021111 - 3 - 1 برخط آ.علی آرامی

تجزیه و 

2ترکیب   
4 

 50کمتر از 

 درصد

آ.مهدی محقق 
 فر

2تحقیق  1022237 10 - 9 1 برخط  5 

 50کمتر از 

 درصد
- - - - - 2 

1022312 
1022302 

1زن در اسالم   6 

 50کمتر از 

 درصد
- - - - - 2 

1022313 
1022303 

2زن در اسالم   7 

 50کمتر از 

 درصد
3تفسیر ترتیبی 1021251 2 - - - - خ. زمانی  8 



 

 

   توضیحاتی پیرامون دروس دارای کالس بر خط 

 

 

 حقیق پایان ترم )ترجمه ی نمره برای ت 5نمره ی پژوهشی در نظر گرفته شده است. از این بارم  10این درس با : 1عربی معاصر

 ه شده است.نمره برای حضور کالس در نظر گرفت 1و نمره ای  2دو تکلیف  نمره برای انجام 4متن تعیین شده(، 

  رم )تجزیه و ترکیب متن نمره برای تحقیق پایان ت 3نمره ی پژوهشی در نظر گرفته شده است.  4 با : 2و  1تجزیه و ترکیب

 معین شده( و یک نمره برای حضور کالسی خواهد بود. 

  نمره برای  9ق پایان ترم ، نمره برای تحقی 10نمره ی پژوهشی در نظر گرفته شده است. از این بارم  20درس با  این: 2تحقیق

 ته شده است.نمره برای حضور کالس در نظر گرف 1لیف و انجام تکا

 

 توجه: 

مان انتخاب موضوع را به زروز فرصت دارند. خواهشمندیم  40طالب عزیز برای انتخاب موضوع تحقیق، از ابتدای ترم به مدت -1

غییر موضوع تناچار به  هتی کتأخیر نیندازند و حتی االمکان در اولین فرصت موضوع تحقیق خود را انتخاب نمایند تا در صور

تب بر انتخاب تحقیق متر اریذگداشته باشند. همچنین الزم به ذکر است که ارائه و بار را شدند، فرصت کافی برای این فرایند

ست ا نیز از درقیق اری تحذموضوع تحقیق خواهد بود، از همین رو در صورت عدم موفقیت در انتخاب موضوع امکان بارگ

 خواهند داد.

م درس مره از باریک ن تمامی دروسی که کالس کارگاهی در نظر گرفته شده است، حضور در کارگاه ها الزامی است و برای -2

 درصد جلسات کارگاهی خواهد بود. 60به حضور طلبه در  شروطم

بل اف در آن قتکلی اری می شود، که هم نوع تکلیف و هم زمان انجامذجدول تکالیف ایستگاهی نیز، ذیل هر درس بارگ -3

س مذکور جعه به آدرا مرامشاهده است و از طریق اطالعیه ها زمان تکالیف، یادآوری می شود. طالب گرامی موظف هستند، ب

ست زمان ارسال و ا رالزم به تذک اری نمایند.ذاز نوع و زمان ارائه تکالیف مطلع و تکالیف را در موعد مقرر انجام داده و بارگ

ل تکالیف و از ارسا ل داشتهارسال تکالیف دقت الزم را مبذو هنگامقابل تمدید نیست. پس در اری تکالیف به هیچ وجه ذبارگ

 در قسمت تعیین شده برای هر تکلیف اطمینان حاصل بفرمایند.

رای ها، فقط ب وهش آنبرای بارم تحقیق در نظر گرفته شده است. از همین رو دروسی که بارم پژ صرفاحق اعتراض دروس  -4

ض ، حق اعتراان شدهدر باقی دروس طبق درصدی که در جدول بی نخواهند داشت.تکالیف در نظر گرفته شده حق اعتراضی 

 فعال خواهد بود.

 

 

 


